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Καταργήστε τα δικαιώματα,
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Προτείνεται η άμεση ενίσχυση να πηγαίνει σ’ αυτόν που καλλιεργεί
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Πιο απλό για τις εθνικές κυβερνήσεις από την κατάργηση των
δικαιωμάτων και την χορήγηση
μίας ενιαίας ενίσχυσης ανά εκτάριο, δεν γίνεται. Κι αυτό ειδικά όταν το λέει ο αρμόδιος για τη γεωργία κοινοτικός επίτροπος Φιλ
Χόγκαν κάτι σημαίνει για τους
κατόχους των ιστορικών δικαιωμάτων αλλά και για τις εθνικές κυβερνήσεις, όπως της Ελλάδας που φλερτάρουν με την
ιδέα. Στην μακροσκελή ομιλία
του στο πλαίσιο του πρόσφατου
συμβουλίου υπουργών Γεωργίας στις Βρυξέλλες στις 17 Ιουλίου, ο Επίτροπος, έφερε τέσσερα
παραδείγματα (πρασίνισμα, μέτρα οικολογικής εστίασης, νέοι

Εθνική επιλογή
Η αξιολόγηση των
πλεονεκτημάτων και
των μειονεκτημάτων της
παύσης των δικαιωμάτων,
θα είναι υπόθεση των
κρατών-μελών

αγρότες) επιλογών απλοποίησης της ΚΑΠ, ένα εξ αυτών τα
δικαιώματα, που θα έχουν στην
φαρέτρα τους οι εθνικές κυβερνήσεις για τη διαχείριση των άμεσων ενισχύσεων
Αναφορικά με τα δικαιώματα, είπε, «για τα κράτη μέλη που
χρησιμοποιούν σήμερα τα δικαιώματα, η πρόταση της Επιτροπής προσφέρει τη δυνατότητα
απομάκρυνσης από το σύστημα αυτό και απλούστευση των
άμεσων πληρωμών. Σήμερα, όσοι από εσάς χρησιμοποιείτε τα
δικαιώματα πρέπει να διαχειρίζεστε ένα περίπλοκο και γραφειοκρατικό σύστημα για την αναγνώριση και την εγγραφή τους».
Αυτό το σύστημα, όπως εξήγησε, απαιτεί ατομική αναγνώριση των δικαιωμάτων και η διαθεσιμότητα δεδομένων σχετικά
με τον κάτοχο, ετήσιες τιμές, ημερομηνία εγκατάστασης, ημερομηνία τελευταίας ενεργοποίησης, προέλευση (π.χ. αποθεματικό, μίσθωση) κ.λπ, την άμεση
διαβούλευση όλων των δεδομένων τουλάχιστον για τα προηγούμενα 4 χρόνια, τα crosschecks
με τις εφαρμογές βοήθειας και
το LPIS και πλήθος άλλων ενεργειών στο πλαίσιο του ΟΣΔΕ.
Όλες οι διοικητικές ενέργειες, σύμφωνα με τον Επίτροπο
Γεωργίας, καθίστανται περιττές σε ένα σύστημα χωρίς δι-

Με τρία παραδείγματα επιχειρεί ο Επίτροπος Χόγκαν να πείσει για το απλουστευμένο πλαίσιο των νομοθετικών κειμένων της επικείμενης Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, και να κατευνάσει τις ανησυχίες κρατών-μελών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, που μιλούν για ένα πολυδαίδαλο μοντέλο παράδοσης.
Σταχυολογώντας σημεία από την
ομιλία του κατά το πρόσφατο συμβούλιο υπουργών Γεωργίας, ο κ. Χογκάν ανέφερε:
Παράδειγμα 1: Κατάργηση του
κανόνα των 3 καλλιεργειών, με μία
απλή υποχρέωση αμειψισποράς (πρασίνισμα). Σήμερα ο ισχύων κανόνας των τριών καλλιεργειών - ιδίως ο ελάχιστος αριθμός καλλιεργειών και το μέγιστο μερίδιο των δύο
βασικών καλλιεργειών - υποχρεώνει τους αγρότες σε μια νέα καλλιέργεια, η οποία θα πρέπει επίσης
να αντιπροσωπεύει τουλάχιστον το
5% της αρόσιμης γης. Αυτή η υποχρέωση μιας νέας καλλιέργειας περιπλέκει τη διαχείριση των καλλιεργειών αυτών των ήδη φιλικών προς
το περιβάλλον γεωργικών εκμεταλ-

καιώματα πληρωμής. «Έτσι, κατά την αξιολόγηση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της παύσης των δικαιωμάτων, θα πρέπει να έχετε υπόψη
σας αυτή την πιθανή πηγή απλοποίησης για τη διαχείριση
των άμεσων πληρωμών και να
διευκολύνετε τη γραφειοκρατία
των αγροτών. Θα είναι η επιλογή σας», είπε.

Άρθρα 18, 19
Σύμφωνα με τη νομοθετική
πρόταση για τη νέα ΚΑΠ
αναφορικά με την εισοδηματική
στήριξη προβλέπεται:
Ποσό στήριξης ανά εκτάριο:
Η ενίσχυση καταβάλλεται ως
ενιαίο ποσό ανά εκτάριο εκτός
αν τα κράτη-μέλη αποφασίσουν
να χορηγήσουν τη βασική
εισοδηματική στήριξη βάσει των
δικαιωμάτων ενίσχυσης που
αναφέρονται στο άρθρο 19.
Δικαιώματα ενίσχυσης: Όταν
τα κράτη-μέλη που έχουν
εφαρμόσει το καθεστώς
βασικών ενισχύσεων,
αποφασίζουν να μην
χορηγήσουν βασική
εισοδηματική στήριξη βάσει
δικαιωμάτων ενίσχυσης που
χορηγούνται βάσει του εν
λόγω κανονισμού λήγουν
στις 31 Δεκεμβρίου 2020.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Χωρίς όφελος

«Όσοι από εσάς
χρησιμοποιείτε τα
δικαιώματα πρέπει
να διαχειρίζεστε
ένα περίπλοκο και
γραφειοκρατικό σύστημα»
ανέφερε ο Φιλ Χόγκαν.

Η υποχρέωση μιας ακόμη
νέας καλλιέργειας για
να καλυφθεί ο τριπλός
στόχος περιπλέκει τη
διαχείριση των γεωργικών
εκμεταλλεύσεων

Μία δέσμη κανόνων
για οικοσυστήματα

Μειωμένα κριτήρια επιλεξιμότητας για τους νέους αγρότες
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νέους αγρότες

Σε μείωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας τόσο για τις άμεσες ενισχύσεις (συμπληρωματική στήριξη εισοδήματος)
όσο και για την αγροτική ανάπτυξη (εγκατάσταση) των νέων αγροτών, οδηγούν σύμφωνα με τον Επίτροπο Χόγκαν οι νέες προτάσεις για την ΚΑΠ.
Κατά τον ίδιο, μόνο 4 από τις 10 απαιτήσεις διατηρούνται στη συμπληρωματική στήριξη εισοδήματος για νέους αγρότες και 5 από τις 15 για την εγκατάσταση νέων γεωργών. Το βασικό στοιχείο είναι ότι η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, συμπληρώνοντας ο ένας τον
άλλο, θα μπορούν να προχωρούν σε
περαιτέρω απλουστευμένο πλαίσιο.
Για παράδειγμα, αν η ανάλυση και
οι εκτιμήσεις αναγκών ενός κράτους-

μέλους δείχνουν ότι η υποχρεωτική
άμεση εισοδηματική στήριξη για τους
νέους αγρότες δεν είναι κατάλληλη,
θα υπάρχει η δυνατότητα να διατεθεί ο υποχρεωτικός ελάχιστος προϋπολογισμός για την ηλιακή ανανέωση στην ενίσχυση εγκατάστασης στο
πλαίσιο της αγροτικής ανάπτυξης (πυλώνας II). Επιπλέον, ο μέγιστος αριθ-

Συνεργασία
Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη,
συμπληρώνοντας ο ένας
τον άλλο, θα μπορούν να
προχωρούν σε περαιτέρω
απλουστευμένο πλαίσιο

μός εκταρίων (πυλώνας I) ή το μέγιστο
μέγεθος της εκμετάλλευσης (πυλώνας
II) ενδέχεται να μην χρειάζεται πλέον.
Αυτό θα ήταν μια απλούστευση για τις
διοικήσεις λέει ο Χόγκαν, δεδομένου
ότι θα έχουν λιγότερες προϋποθέσεις
για να ελέγξουν τις αιτήσεις και οι αγρότες θα έχουν λιγότερα εμπόδια στην
πρόσβαση για στήριξη.
Από την άλλη πλευρά, θα είναι πολύ απλούστερη για τους αγρότες, των
οποίων η μόνη μέριμνα θα είναι να
προετοιμάσουν το επιχειρηματικό τους
σχέδιο κατά τρόπο που να εγγυάται
τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της
εκμετάλλευσής τους, σε αντίθεση με
τη συμμόρφωση σε κριτήρια που δεν
ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

λεύσεων χωρίς να αποφέρει κανένα προφανές πρόσθετο όφελος για
το περιβάλλον.
Παράδειγμα 2: Για τις περιοχές
οικολογικής εστίασης (ΕFΑ). Δεν θα
υπάρχουν πλέον οι μέγιστες διαστάσεις που καθορίζονται σε επίπεδο
ΕΕ για την αναγνώριση των μη παραγωγικών χαρακτηριστικών ή περιοχών. Οι τυχόν κανόνες που απαιτούνται για να διασφαλιστεί ότι τα εν λόγω μη παραγωγικά χαρακτηριστικά ή οι περιοχές είναι κατά
κύριο λόγο γεωργικές θα καθοριστούν από τα κράτη μέλη λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές συνθήκες.
Σήμερα, μέρος των χαρακτηριστικών ή των περιοχών που υπερβαίνουν τις μέγιστες διαστάσεις δεν
μπορεί να θεωρηθεί ως ΕFA για να
εξασφαλιστεί ότι η εν λόγω περιοχή είναι κατά κύριο λόγο γεωργική. Για παράδειγμα, μόνο τα πρώτα 10 μέτρα πλάτος των φραχτών
ή το πρώτο πλάτος 20 μέτρων των
περιθωρίων πεδίου μπορεί να χαρακτηριστεί ως EFA.
Παράδειγμα 3: Ενιαίος ορισμό
για τους «Νέους Αγρότες» βάσει της
δημογραφικής κατάστασης των κάθε περιοχής και των ειδικών αναγκών των νέων γεωργών που ζουν
εκεί (πυλώνας I και II). Αυτό θα αποφύγει διαφορετικές ερμηνείες της ίδιας έννοιας μεταξύ των πυλώνων
και θα φέρει απλοποίηση τόσο στις
διοικήσεις όσο και στους γεωργούς
οι οποίοι θα αναφερθούν σε μια ενιαία νομική απαίτηση.

Οι απαντήσεις του Χόγκαν,
πάντα έχουν διπλωματική χροιά.

Οι υψηλότερες φιλοδοξίες (μέσω των
ενισχυμένων προϋποθέσεων που καλύπτουν το
100% των άμεσων πληρωμών, των
οικοσυστημάτων του πρώτου πυλώνα και το 30%
των ελάχιστων δαπανών για μέτρα του δεύτερου
πυλώνα για το περιβάλλον και το κλίμα)
συμπληρώνουν την απλούστευση των
υποχρεωτικών κανόνων και συστημάτων για τους
δικαιούχους της ΚΑΠ. Για παράδειγμα:
Δύο δέσμες κανόνων και δύο συστήματα
ελέγχου (πολλαπλή συμμόρφωση + πρασίνισμα)
θα αντικατασταθούν από μία (νέα συνθήκη).
Τα κράτη-μέλη, θα καθορίζουν τις
λεπτομέρειες αυτών των κανόνων και θα έχουν
την ευελιξία να τις προσαρμόσουν καλύτερα στις
εδαφολογικές τους ανάγκες.

